
בשנת  בישראל  הבניה  ענף  לשוק  חדר  "דלמר"  המושג 
מוחשי  ויותר  יותר  להיות  וממשיך  הפך  ומאז   ,1990
ושימושי בקרב קבלני וחברות הבניה הגדולות והמובילות 
בישראל וכן אצל אדריכלים, מהנדסים, יועצי וקבלני איטום, 
מתכנני וקבלני אינסטלציה וכל מי שנגיעה לו בניסיון לתת 
מגגות  למבנים  גשם  מי  חדירת  לבעיית  מקצועי  פתרון 
וכמובן  המדורגת),  הבניה  באופנת  (ובמיוחד  ומרפסות 
השלכות  עם  ביותר  חמורה  בעיה  הרטובים,  החדרים 
איטום  בבניה,  העוסקים  את  הן  רבות  שמטרידה  קשות 
מנזקים  הסובלים  הדיירים  את  והן  מגורים  ובתי  מבנים 
חייהם  את  המאמללים  הפיכים  בלתי  ולעיתים  קשים 

וגורמים לירידת ערך הנכס.

MARKETING BUILDING MATERIALS  -  MBMi חברת
המייצגת והמייבאת את קולטי מי הגשם והנקזים השונים 
תוצרת DALLMER גרמניה, הצליחה תוך זמן קצר יחסית 
להחדיר בישראל את השימוש בנקזי "דלמר" שהיוו תפיסה 
חדשנית ומתקדמת ביותר לגבי שיטות הניקוז שהיו קיימות 
בעבר בגגות, מרפסות וחדרים רטובים, שיטה בעלת פטנט 
טכנולוגי בלעדי, המשלבת פתרון גם לבעיית האיטום (ע"י 
הכפול  הניקוז  שיטת  את  וגם  ה"דלביט")  קולר 
המהיר  הקל,  החיבור  את  וכן  מרוצפים,  למשטחים 

והאטום לצנרת הניקוז (שיטת "רינו").

השנים  במהלך  ביותר  יעילה  עצמה  הוכיחה  זו  שיטה 
בעשרות מדינות בעולם (וגם בישראל) ומתפקדת ללא כל 
בכל  ציבוריים,  בפרויקטים  וכן  דירות,  אלפי  במאות  כשל 
תנאי מזג האוויר, לשביעות רצונם של הקבלנים וכמובן 

הדיירים.

מהידועות  ואיטום,  אינסטלציה  בניה,  חברות  מאות 
"דלמר"  נקזי  יישמו בשטח את  בישראל כבר  והמובילות 

במאות אלפי דירות בהצלחה רבה במחצית היובל שחלף 
ללא תקלות, ומעגל המשתמשים הולך וגדל משנה לשנה. 
האדריכלים,  מיטב  ע"י  ביותר  מומלצים  "דלמר"  נקזי 

מתכננים, יועצי איטום וחברות לביקורת מבנים.
מקצועיים  ופתרונות  הנדסי  ייעוץ  מעניקה   MBMi חברת 
כחלק  הבנייה  באתרי  ראשוני  ובפיקוח  הדרכה  וכן, 

מהשירות.

שנים   100 לאחרונה  חגגה  גרמניה  "דלמר"�  חברת 
להיווסדה ונחשבת לאחת מן החברות המובילות באירופה 
ומתקדמים  איכותיים  סניטרית  אינסטלציה  מוצרי  בתחום 
האיכות  תקן  ובנוסף,  ואירופאים,  גרמניים  תקנים  בעלי 
הבינלאומי ISO 9001, היא מייצאת את מוצריה לכ�50 
מדינות בעולם ומשמשת מודל חיקוי לחברות מתחרות.

היזהרו מחיקויים באיכות ירודה!

לחברת "דלמר" מאות פטנטים בלעדיים וייחודיים בתחום 
האינסטלציה והניקוז, כאשר גולת הכותרת היא טכניקת 
הנקז  לגוף  המחובר  "דלביט"  הביטומני  האיטום  קולר 
אדום  אינפרא  לייזר  באמצעות  היי�טק  בטכנולוגיית 

המבטיחה חיבור ואיטום מושלם ללא הגבלת שנים!

כפי שכל קבלן בנין או קבלן איטום יודע מניסיונו, הקושי 
רטוב,   חדר  או  ניקוז לגג, מרפסת  פרטי  ליצור  הוא  הרב 
אשר עשויים מחומרי גלם בלתי מתכלים, ואשר ניתן יהיה 
הכללית  האיטום  למערכת  ומושלם  אטום  באופן  לחברן 
בחיבור  מקורם  המים  מחדירות  (כ�90%  המרזב,  ולצינור 
שניתן  ובנוסף,  המרזב)  לצינור  האיטום  מערכת  לקוי של 
יהיה לשלבו ללא מגבלות לחומרי האיטום השונים הקיימים 
כך  וכו'),  פוליאוריטני   PVC ,EPDM צמנטי,  (ביטומני, 
שהחיבור ישאר אטום למשך עשרות שנים וכל זאת ברמת 

מחיר סבירה.

נקזי "DALLMER" הפתרון המושלם ובאיכות ללא פשרות
לניקוז מי גשם ללא נזילות ודליפות בגגות, מרפסות וחניונים
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תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

Roof and balcony drains
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